Vrijeschool de Berkel PO
Email: Berkel@vrijeschoolzutphen.nl

BERKELBULLETIN schooljaar 2018-2019 no. 29 van 11 april 2019
Gezamenlijk bulletin voor alle leerlingen, ouders en medewerkers van de Vrije School de Berkelonderbouw.
Kopij inleveren via de mail voor donderdagmorgen 9.00 uur.
Dag

Datum

activiteit

Donderdag
Vrijdag

11 april
12 april

Ouderavond klas 3
Palmpasen

Zaterdag

13 april

Lente Markt

Maandag

15 april

Peronnikspel

Donderdag
Vrijdag

18 april
19 april

Bestemd voor

Bericht in bijlage en gaat morgen met
de kinderen mee
Vrijeschool De Zonnewende van
10.30 uur tot 14.00 uur
Voor de klassen 1 t/m 4 onder
schooltijd

Paas viering op school
Goede Vrijdag
Geen school
Meivakantie van vrijdag 19 april t/m zondag 5 mei

Peronnikspel
Maandag 15 april wordt het Peronnikspel (onder schooltijd) opgevoerd voor de kinderen van De Berkel en De
Zonnewende in de zaal van vrijeschool De Berkel.

‘Jullie hebben vast weleens één van die onnozelen ontmoet die niet anders kunnen dan aan de deuren bedelen’.

Zo begint de vertelster het spel van ‘Peronnik de Onnozele’. Zij vertelt dat Peronnik zich geen zorgen maakt over
wereldse zaken. Hij scharrelt zijn kostje bedelend bij elkaar, drinkt wanneer hij dorst heeft uit een bron en slaapt als
hij vermoeid is in de eerste de beste hooiberg. Zijn kleding is oud en versleten en aan een vak leren of naar school
gaan is hij ook nog niet toegekomen. Hij geniet nog van simpele dingen, zingt uit volle borst en kan de vogels
prachtig nafluiten. Hij is als de kleine kinderen – één met de wereld – en treedt deze met onbegrensd vertrouwen
tegemoet. Het lot brengt Peronnik op een boerderij waar hij een ridder ontmoet die op zoek is naar de ingang van het
woud dat slot Kerglas verbergt. In Kerglas staan Schaal en Lans verborgen, bewaakt door de zwarte tovenaar Rogéar.
Het verhaal van de ridder wekt zijn nieuwsgierigheid en in Peronnik ontwaakt het verlangen om met de lans van
diamant voor het goede te strijden en met de schaal van goud vertroostend door de wereld te trekken.
De zeven zware beproevingen die hem dan te wachten zullen staan schrikken hem niet af. Hij smeedt slimme plannen
om het toverwoud, de dwerg, de leeuw, de drakenzee, de reus en het dal der verleidingen onbevangen tegemoet te
treden. Vol goede moed gaat hij op weg. Moedig is ook een enthousiaste spelersgroep van ouders en leerkrachten
van de Vrijeschool Vredehof en de Vrijeschool Rotterdam-West in februari gestart om dit mooie sprookje in beeld te
brengen. Wij hopen dat de kinderen in Zutphen er van zullen genieten! Namens de spelersgroep, Ernstjan Cooiman
Schoolleider Vrijeschool Vredehof Rotterdam

Noteer vast in uw agenda:
Donderdag 6 juni vieren we op school het Pinksterfeest. De uitnodiging hiervoor komt na de meivakantie.
Iep toets:
Op dinsdag 16 april en woensdag 17 april heeft klas 6 de Iep eindtoets. We wensen ze veel succes!
Kraam klas 6:
Op woensdag 8 mei zullen de kinderen van klas 6 weer met een kraam met zelfgemaakt lekkers en mooie spulletjes
op het schoolplein staan. Vanaf 12.30 bent u welkom! Graag klein geld meenemen. De opbrengst is voor ons
schoolkamp.
Avondvierdaagse:
In de week van 3 t/m 6 juni is er weer de Avondvierdaagse. Bij het laatste Bulletin van woensdag 17 april gaat het
briefje daarvoor digitaal mee. De kinderen krijgen ook een briefje mee in hun tas. We lopen met klas 2 t/m 5.
Klas 6 is deze week op kamp. De eerste klassers doen nog niet mee. Denk eraan om het briefje en het inschrijfgeld
direct na de vakantie mee te geven. Maandag 13 mei moet alles binnen zijn.
Berkelbazaar 18 mei 2019
Wat een heerlijk weer is het, helemaal weer om zin te krijgen in de Berkelbazaar. En dat is maar goed ook, want deze
begint al steeds meer vorm te krijgen. De eerste standhouders druppelen binnen, zoals PuurGlazuur, Gingerfairy en
de Maeckerij. Maar, er kan nog meer bij, dus suggesties blijven welkom. Naar aanleiding van ons bericht van vorige
week heeft Marieke, een moeder uit klas 3 aangeboden op de bazaar te willen helpen voor een paar uurtjes bij
bijvoorbeeld het schminken of dierenknuffelen. En dat kunnen we goed gebruiken! Dus als jij nou ook helpt voor een
paar uur, zijn we heel snel rond. Denken jullie nog aan de activiteiten die per klas worden georganiseerd? Dat horen
we graag zo snel mogelijk via de klassenouders.
Nog even iets heel anders; wisten jullie al dat we een facebookpagina hebben? Daar staan ook regelmatig updates
op. Hoe meer mensen onze pagina liken, des te groter het bereiken. Dank je wel vast!
Zonnige groet, Anno (Isa, klas 1) a.waterlander@zonnet.nl Sandra (Evi, klas 3) mulderbleumink@gmail.com Kiki
(Jildou, klas 3) kschuringa@vszutphen.nl
.
Zaterdag 13 april: Lentemarkt op de Zonnewende:
Vrije school 'de Zonnewende' organiseert op zaterdag 13 april de jaarlijkse Lentemarkt van 10.30 tot 14.00 uur. Naast
vele kraampjes (bijv. tweedehands kleding) zijn er leuke activiteiten te doen, zoals de poppendokter, gekke fietsen,
pizza-oven, speksteen schuren, oud Hollandse spelletjes en paaseieren schilderen. En natuurlijk zijn de grabbeljurken
het Lentecafé er weer. Met muziek! Kinderen kunnen een knipkaart kopen waarmee ze de activiteiten kunnen doen.
Er is geen pinautomaat. Neemt u dus vooral (klein-)geld mee. Welkom! Locatie: Valckstraat 30, Zutphen.

Volgende week zal het Bulletin op woensdag 17 april verzonden worden

